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DIZÁJNEREK 2017 – 

KIBEN ÉS MILYEN ERŐ ÉBRED? 



Mostanában, egy közeli, szépséges 

vidéken 





• 33é férfi (2014. február) 

• „közterületről …, az úttestről, ahol rendőrök zavart állapotban találták (állítólag az autók 

között rohangált, időnként eléjük ugrott)… kristályt használt iv, ezt követően úgy érezte, sőt 

most is úgy érzi, hogy mindenki őt akarja megölni.” 

• 24é férfi (2014. április) 

• Otthonában zavart, állítólag biofüvet szívott; szállítás alatt aluszékony, egész testében 

remeg; érkezésekor RR 143/86 Hgmm, P 89/perc, Temp 36.9 C, GCS 3-4-6 …. őrjöngés, 

birkózás, halmozott görcsrohamok, Temp 38.1 C” 

• 23é férfi (2014. május) 

• „közterületről …. E.sz. ‚zenét’ használt….fenti cím előtt zavartan, Ádám kosztümben 

szaladgált… Kicsit agitált, de vezethető, elhanyagolt küllemű ffi. Bal alszáron számos kisebb-

nagyobb livid, kerek elszíneződés, régi tályogok hege… 

• 25é nő (2014. május) 

• „…étterem közepén furcsa testtartásban és mozdulatlanul állt perceken át…. furcsán a 

távolba meredt, szorongott. Feltehetően ismét kristályt injektált. Hallucináló, időnként 

sikoltozó, időszakosan agresszív, helyenként kataton …” 

• 21é férfi (2014. szeptember) 

• „… közterületről szállítják be biofű elszívását követően.  RR 123/72 Hgmm, P 86/perc, Temp: 

36.4 C. Tompa, meglassult, nagyon gyenge, alig bír lábra állni, mindene zsibbad, szédül, 

hányingere van…” 

 



• 16é fiú (2015. január) 

• „közterületről (iskolából), ahol óra alatt padra borult és nem lehetett felébreszteni, 1x hányt 
is. Feltehetően többedmagával biofüvet  használt. RR 84/47 Hgmm, P 63/perc, GCS 2-2-3, 
Temp 35.8 C” 

• 17é fiú (2015. június) 

• „közterületről (nevelőotthon), mert a városból hazaérkezve össze-vissza beszélt, zavartan 
járkált fel-alá, a szokottnál ingerlékenyebb volt, majd aluszékonnyá vált. Nevelő szerint ismét 
biofüvet szívhatott. Szállítás alatt hol teljesen kontaktusképtelen volt, hol agitált. RR 123/72 
Hgmm, P 86/perc, GCS 3-3-5, Temp: 36.4 C. Tompa, meglassult, nagyon gyenge, alig bír 
lábra állni, zavart…” 

• 24é nő (2015. november) 

• „közterületről, kristály szippantása után agresszívvé vált, egy járókelőt megtámadott. RR 
134/87 Hgmm, P 101/perc, GCS 4-4-5, Temp 37.0 C. Bőre verejtékes, pupillák kp tágak, 
keringése kompenzált…” 

 

 

• 15é lány (2016. március) 

• buliból, ahol többedmagával rosszul lett, sokszor hányt, 1-2x rángatózott, majd alig tudták 
felébreszteni …. Érkezésekor RR 96/53 Hgmm, P 56/perc, Temp: 37.2 C, aluszékony, zavart 
…. barátnője elismerte, hogy varázsdohányt szerzett" 

• 19é férfi (2016. július) 

• …. W.C.-jéből, ahol eszméletlenül találták, nem vett levegőt, arca szederjes volt, de pulzusa 
jól tapintható … naloxon adására felébredt, káromkodott … elismerte heroin használatát” 
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! 
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tudat: 2 – 8 – 6 – 0                           0 – 2 – 11 – 3 

hányás: 2, kényszermozgás: 3         férfi: 13, nő: 3, 15-37 év 

zavartság: 2, agitáltság: 3, tachikardia: 3, magas vérnyomás: 4   -   17 perc – 11.3 óra  



KARAKTERISZTIKA   2017 

• Csökkenő esetszám 

• Nosztalgiázás 

• Kannabinoidok >> egyéb dizájnerek > klasszikusok 

 

• „Büszke” férfitöbbség 

• Fiatalság – bolondság 

 

• Típusos helyszínek, típusos szociodemográfiai helyzetek 

• Kísérletező – szociális-rekreációs – szituatív – intenzifikált – 

kényszeres/addiktív 

• Problémás? újratöltés 
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A MINDENNAPOK …. 

• Kommunikáció 

• Önvédelem 

• Rendőri kíséret 

• Minta leadása 

• Szedálás menedzselése 

• Értékleltár 

• Nagykorú kísérő 

• Önkényes távozás 

 

• Vizsgálat saját kérésre 

 





32É FFI, FELVÉTEL KRISTÁLY HASZNÁLATA UTÁN 

 

• Péntek reggel 

 

• Péntek este 

 

• Vasárnap reggel 

 

 





• Koponya, mellkasi és hasi CT: 

 

• „… Jobb oldalon frontalisan subcorticalisan 18 mm-es 

elmosott szélű hypodenz terület látszik …….” „… Mindkét 

oldalon dorsalisan 1.5-2 cm-es szélességű pleuralis 

folyadékgyülem látszik …… Jobb oldalt az alsó lebeny 

dorsalis részében illetve bal oldalon az alsó lebeny perifériás 

részén foltos tejüvegszerű infiltrátum észlelhető…… A lép 

jelentősen nagyobb. A kontrasztos képeken a széli részein 

elszórva néhány 13-23 mm-es hypodenz góc van…… A 

kismedencében, a máj és a lép szélei mentén, az 

epehólyagágyban és a belek közt összességében közepes 

mennyiségű szabad hasi folyadék van.” 



• Hétfő délután 

 

• Szerda délután 

 

• Péntek délelőtt 

 

 

 

• Hónapokkal később ….. 





27É NŐ, BIOFŰ ELSZÍVÁSA UTÁN 

• Helyszínen: aszisztólia (?), ökölcsapás 

• Érkezés: bradikardia, stabil állapot 

• Obszerváció: stabil állapot 

• Elbocsátás: jó frekvencia, negatív echokardiográfia 

 

 

 

• Majd kalandok ….. 



 





KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


